
UCHWAŁA NR XIII-148/2019 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 30 października 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów  

 

 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie wprowadzenia 

Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów odnośnie Rady Powiatu Wołomińskiego, uznaje się 

petycję z dnia 31.07.2019 r. (uzupełnienie z dnia 21.08.2019 r.) za bezzasadną. 

§ 2 

Uzasadnienie sposobu załatwienia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia 

wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały 

wraz z załącznikiem. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

/-/ Robert Perkowski 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik  

do Uchwały Nr XIII-148/2019 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

  z dnia 30 października 2019 r. 

 

 

 W dniu 02.08.2019r. do Rady Powiatu Wołomińskiego wpłynęła petycja z dnia 

31.07.2019r. (uzupełniona pismem z dnia 21.08.2019r.) złożona przez radcę prawnego Konrada 

Cezarego Łakomego z Lublina dotycząca wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów, sygn. akt RPW.152.2.2019. 

  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach w dniach 09.09. i 15.10.2019 roku 

dokonała analizy treści złożonej petycji i zaproponowała swoje stanowisko w tej sprawie. 

 

 Rada Powiatu Wołomińskiego, po zapoznaniu się z przedmiotem petycji, ustaleniami 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, przyjęła stanowisko zgodne z opinią komisji i uznała 

petycje za bezzasadną. 

 

W ocenie rady, kwestie związane z wykonywaniem mandatu radnego zostały wyczerpująco 

uregulowane w przepisach ustawy (w szczególności w ustawie z dnia 5 czerwca 1998r.  

o samorządzie powiatowym - Dz. U. z 2019 r. poz. 511). Podkreślić należy, że w stosunku do 

organów samorządu powiatowego obowiązuje konstytucyjna zasada legalizmu działania 

organów władzy publicznej (art. 7 Konstytucji RP), zgodnie z którą organy działają na 

podstawie i w granicach prawa. Każda czynność podejmowana przez radę powiatu musi mieć 

stosowne umocowanie ustawowe.  

 

Przyjęte przez CBA wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach 

powszechnych, nie są delegacją do stanowienia prawa przez radę. Z przepisów prawa nie 

wynika obowiązek uchwalenia przez radę powiatu Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, 

ani ewentualne wprowadzenie kodeksu etyki o charakterze deklaratoryjnym.  

 

Istnieje szereg aktów prawnych rangi ustawowej, który w sposób wyczerpujący reguluje 

działalność radnych w kontekście zapobiegania i eliminacji występowania nadużyć oraz 

korupcji wszelkiego rodzaju, a także zapobiegania konfliktom interesów. Tym samym,  

w ocenie Rady Powiatu Wołomińskiego tworzenie aktu o charakterze deklaratoryjnym byłoby 

nadmiernym powielaniem obowiązujących już norm prawa. Za nieprzestrzeganie norm sankcje 

wynikają wprost z przepisów ustawowych, a nie aktów deklaratoryjnych. Wobec tego nie ma 

konieczności, ani obowiązku wprowadzania kolejnych regulacji. 

 

Radni reprezentują wspólnotę samorządową na zasadzie mandatu, wolnego od jakiejkolwiek 

zwierzchności, poza ustawami. Wybierani w wyborach powszechnych weryfikowani są pod 

względem etyczno-moralnym na etapie wyborczym przez samych mieszańców powiatu.  

 

Jednocześnie, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, 

poucza się, że podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia 

petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, 

jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu 

do rozpatrzenia petycji. W przypadku o którym mowa w ust. 1, podmiot właściwy do 

rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu petycji 

bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.  

 

 



Przewodniczący 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

/-/ Robert Perkowski 

 


